aanmeldformulier voor een assessment, intelligentietest en/of psychologisch onderzoek
Kind
Roepnaam

j/m

Achternaam
Geboortedatum
Adres

(pas)foto

Postcode
Woonplaats
Telefoon/mobiel nummer
E-mail adres
Burgerservicenummer (BSN)
Niet invullen a.u.b.
Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit

Ontvangen

Dossier

Godsdienst
Nummer
School
Naam school

Gesprek

Adres
Plaats
Telefoon
Denominatie (geloof)
Systeem/soort onderwijs

Kind en school
Groep/klas
Combinatiegroep? Welke?
Naam leerkracht/mentor:
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Onderzoek

Ouders/verzorgers
Ouder/verzorger m/v
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Relatie tot het kind
(vader, moeder, etc.)
Telefoonnummer
Mobiel
E-mail adres
Burgerservicenummer (BSN)
Opleiding
Beroep
Aantal uren werk buitenshuis
Geboorteland
Nationaliteit
Godsdienst

Indien anders dan kind
Adres
Postcode
Woonplaats

Gezin
Bijzonderheden gezinssamenstelling
Andere verzorgers
Kinderopvang (hoe vaak?)
Welke taal/talen worden thuis gesproken?
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Ouder/verzorger m/v

Broers en zussen
Naam kind

j/m

Ontwikkeling (geef eventueel tijdsduur en bijzonderheden aan)
Zwangerschap

Geboorte

Horen/zien

Kruipen/zitten/lopen

Taal/spraak

Zindelijkheid

Eten

Slapen

Sociaal/persoonlijkheid

Lezen/schrijven/rekenen
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geboortedatum

Groep/klas

Gezondheid (geef aan wanneer, hoe lang, door wie, waar, waarvoor)
Ziekenhuisbezoek

Medicijngebruik

Allergieën

Onderzoek door psycholoog of orthopedagoog

Eerder afgenomen tests

Eventuele problemen (beschrijf ernst, waar en wanneer deze voorkomen/is er begeleiding door een deskundige?)
Gedrag

Sociaal

Emotioneel

Leren

Verslaving/dwangmatigheden/dromen/angsten/frustraties

Toelichting (bijvoorbeeld verschil in visie tussen ouders en school of therapeutische begeleiding)
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Schoolervaringen
Welke jaren?

Ervaringen kind / ouders / leiding / leerkracht

Kinderdagverblijf
(hoe vaak per week?)

Peuterspeelzaal

Onderbouw (groep 0, 1, 2)

Middenbouw (groep 3, 4, 5)

Bovenbouw (groep 6, 7, 8)

Brugklas (klas 1 en/of 2)

Voortgezet onderwijs

Schoolverloop
Doorlopen groepen basisonderwijs: (graag omcirkelen)

12345678

Doorlopen klassen voortgezet onderwijs:

123456

Niveau voortgezet onderwijs:

Wanneer, waarom?
Doublure
Versnelling
Schoolwisseling
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Tijdsbesteding
Intensiteit
Spelen met speelgoed

Rollenspel
(alleen of samen)
Buitenspelen

Computer / tablet / phone:
gamen / educatief
TV / dvd / films / series

Lezen

Sport

Muziek

Hobby / club / les

Huiswerk

Huishoudelijke taken /
baantje buitenshuis
Vriend(inn)en

(Huis)dieren

Wat doet dit kind…
Graag

Goed

met tegenzin

niet gemakkelijk
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Activiteiten

Wat valt op bij het leren van nieuwe dingen (denk aan fietsen/zwemmen, maar ook lezen/vermenigvuldigen e.d.)

Vragen
Reden voor aanmelding / onderzoek

(onderzoeks)vragen

Ouders

School

(eventueel) kind

Toestemming
Ondergetekenden zijn degenen die het wettelijk gezag voeren over de minderjarige die in dit aanmeldformulier is
beschreven. Zij geven (indien daartoe na het intakegesprek wordt besloten) toestemming voor het uitvoeren van
een psychologisch onderzoek bij of observatie van hun kind en zullen na afloop van geleverde diensten de hierbij
behorende kosten (laten) voldoen. Ook verklaren zij dat zij akkoord gaan met de algemene voorwaarden op pagina
8. In dit formulier hebben zij alle informatie gegeven die de onderzoeker nodig heeft om tot een zinvolle
beantwoording van de onderzoeksvraag te komen. Zonder toestemming van beide ouders/verzorgers/voogd(en)
kan geen onderzoek of observatie plaatsvinden.
Naam ouder/verzorger

Plaats

Datum

Handtekening

Formulier is ingevuld door
Onderzoek wordt aangevraagd (bekostigd) door
Plaats en datum

Graag bijvoegen:
Kopie legitimatie of verklaring burgerservicenummer kind
Verslag eerder psychologisch/orthopedagogisch onderzoek, logopedist of andere hulpverlener
Verklaring éénouderlijk gezag indien van toepassing
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Algemene voorwaarden
• Allereerst zijn de algemene voorwaarden van Quistet van toepassing, zoals in te zien op www.quistet.nl.
Hieronder staan aanvullende voorwaarden voor assessment, psychologisch advies en onderzoek.
• Een intelligentieonderzoek is een onderdeel van een psychologisch onderzoek. Zo nodig kan aanvullend
onderzoek worden gedaan (bijvoorbeeld persoonlijkheidsonderzoek, onderzoek naar de sociale
omstandigheden of emotionele ontwikkeling). Wij noemen het geheel van onderzoek en gesprekken een
‘assessment’, omdat dat beter de lading dekt.
• Onderdeel van het assessment is in ieder geval een gesprek met de ouders, mogelijk ook met het kind zelf
en/of met de leerkracht(en). Daarbij geldt een uurtarief van € 105,-.
• Vraag ons een offerte voor u te maken. Als richtbedrag geldt het volgende. Voor een assessment inclusief
intelligentieonderzoek berekenen wij € 840,-. Dit omvat de onderzoekstijd, de verwerkingstijd en de
mondelinge en schriftelijke verslaglegging. Bij aanvullend onderzoek en vervolggesprekken wordt een
uurtarief van € 105,- gehanteerd. Het assessment/onderzoek kan door de school of door de ouders worden
aangevraagd cq bekostigd.
• Quistet heeft geen contracten met zorgverzekeraars of gemeenten. Soms kan een deel van de kosten toch
worden vergoed, maar dat is zeer afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
• Afspraken worden in de regel in de omgeving Leiden of Arnhem/Nijmegen gepland, maar kunnen (tegen een
reistijd en reiskostenvergoeding) ook bij u thuis of in een andere vertrouwde omgeving plaatsvinden, indien
nodig en mogelijk ook ’s avonds of in het weekend. Ook is het mogelijk om een gesprek per telefoon of Skype
te voeren, maar wij maken graag eerst face-to-face kennis met u.
• Voor gesprekken op school geldt eveneens een uurtarief van € 105,- (en reiskostenvergoeding) zoals hiervoor
vermeld, tenzij anders afgesproken wordt.
• De opdrachtgever (ouders, school) is verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur. Mocht u een deel van
de kosten vergoed kunnen krijgen bij uw zorgverzekeraar of gemeente, dan dient u zelf zorg te dragen voor
een verwijzing van uw huisarts (overleg hierover is natuurlijk mogelijk). U ontvangt van ons een factuur die u
dan desgewenst zelf bij uw gemeente kunt declareren. Zoals gezegd: Quistet heeft géén contracten met
zorgverzekeraars of gemeenten, wat doorgaans in ieder geval een lagere vergoeding betekent.
• De tarieven in dit formulier gelden tot 15 mei 2021.
• Degenen die het wettelijk gezag uitoefenen over het minderjarige kind dienen volgens de richtlijnen van het
NIP toestemming te geven voor intelligentie- en ander psychologisch onderzoek. Door ondertekening van het
aanmeldformulier geven zij tevens toestemming de resultaten te bespreken in intern werkoverleg van Quistet.
Voor overleg met relevante organisaties (bijvoorbeeld school) zal altijd opnieuw uw toestemming worden
gevraagd. De gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en blijven ter inzage van de cliënt.
• Een afspraak (telefonisch dan wel per e-mail) voor een gesprek of onderzoek wordt als bindend beschouwd.
Een gesprek dient minimaal 24 uur van tevoren verzet of afgezegd te worden, anders wordt de gereserveerde
tijd in rekening gebracht. Een afspraak voor een onderzoek dient minimaal drie dagen van tevoren te worden
afgezegd, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
• Als het kind door omstandigheden niet optimaal kan presteren (denk aan ernstige verkoudheid, een gebroken
arm of hoofdpijn), willen we graag ook op kortere termijn dan de hiervoor genoemde met u overleggen en zo
nodig een andere datum plannen. Hieraan zijn geen kosten of onnodige wachttijd verbonden.
Formulieren kunt u (liefst) scannen en mailen naar info@quistet.nl of per reguliere post sturen naar:
Quistet
Postbus 909
2300AX Leiden
Let op: dit is geen bezoekadres.
Onze reistijd en -kosten worden vanuit Nijmegen of Leiden berekend.
Heeft u vragen? Wij zijn bereikbaar op 06-14128837 of (doorgaans gemakkelijker) per mail op mail info@quistet.nl
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